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Vec
Stanovisko k Správe o činnosti Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho
za rok 2008
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke (ďalej len
„TSÚP“) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Základné
kompetencie TSÚP sú dané zriaďovacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva SR,
aktualizovanou rozhodnutím č. 4572/2008-250, štatútom schváleným MP SR rozhodnutím
č. 912/2007-250 a rozhodnutím o autorizácii vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR.
V rámci TSÚP pracujú nasledovné akreditované pracoviská: Certifikačný orgán
pre certifikáciu produktov podľa EN 45011:1998, Laboratórium aplikovaného výskumu,
technológií a poradenstva podľa ISO/IEC 17025:2005, Skúšobné laboratórium podľa
ISO/IEC 17025:2005. TSÚP má vybudovaný a certifikovaný systém manažérstva kvality
podľa STN EN ISO 9001:2001.
K základným činnostiam TSÚP patrilo aj v roku 2008 skúšobníctvo, v rámci ktorého
boli realizované hlavne služby v oblasti skúšania a posudzovania zhody výrobkov z komodít
určených pre agrosektor pred ich uvedením na trh. Tieto služby boli určené tak pre domácich
výrobcov, ako aj dovozcov (distribútorov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej
techniky). TSÚP zabezpečoval v oblasti plnenia záväzkov vyplývajúcich z ustanovení zákona
č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov aj niektoré
nekomerčné činnosti, zúčastňoval sa tvorby príslušných ustanovení novely zákona
č. 193/2005 Z. z. Prínosom pre poľnohospodársku prax bolo aj technické preskúšanie sušiarní
dreva pre tepelné ošetrenie obalového dreva podľa FAO ISPM č. 15/2002, evidencia
a kontrola mechanizačných prostriedkov na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov, s čím súvisí aj zavedenie komplexnej databázy z protokolov o vykonaných
kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín. Nemenej dôležitou oblasťou
činnosti TSÚP je meranie a posudzovanie dopravnej bezpečnosti pre typové schvaľovanie
poľnohospodárskych a lesníckych strojov patriacich do kategórie vozidiel používajúcich
verejné dopravné komunikácie podľa zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a Metodického pokynu MDPT
SR č. 3/2004. TSÚP zabezpečoval vydávanie odborných stanovísk k technológiám

liehovarníckych zariadení podľa zákona č. 467/2002 Z .z. o obehu liehu v znení neskorších
predpisov.
TSÚP plnil úlohy aj v oblasti vedecko-výskumných činností smerovaných k podpore
realizovania technickej politiky rezortu. Medzi úlohy TSÚP patrila úloha inventarizácie
používanej poľnohospodárskej techniky vo vybranom súbore poľnohospodárskych podnikov
na Slovensku, vypracovanie a publikovanie informačných materiálov o možnostiach využitia
biomasy na energetické účely, o ochrane pôdy v závislosti na organizácii pohybu strojov
pri agrotechnických operáciách a vplyv na ich ekonomiku prevádzky, stanovenie
energetického potenciálu biomasy so zameraním na poľnohospodársku biomasu, overovanie
možnosti produkcie a využívanie rastlinných olejov v poľnohospodárstve, návrh minimálnych
požiadaviek normy na tvarované palivá z poľnohospodárskej biomasy.
Zamestnanci TSÚP sa aktívne zúčastňovali prednáškovej a publikačnej činnosti
na medzinárodných i domácich konferenciách, seminároch a školeniach.
V roku 2008 TSÚP hospodáril s nákladmi 20 361 tis. Sk a zisk mal v celkovej výške
20 022 tis. Sk.
Po posúdení Správy o činnosti TSÚP za rok 2008 je možné konštatovať, že Technický
a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke plní úlohy v rámci určených
kompetencií v termíne, na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR nemá k predloženej Správe o činnosti TSÚP
za rok 2008 zásadné pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného
odpočtu.
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